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Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, na Sala dos Conselhos Municipais, 

reuniram-se ordinariamente os seguintes conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal 

de Tradições Gaúchas: Hiran Antunes e sua suplente Andrea Sehnem , Micheli Katiani Rech e sua 

suplente Iris Lenz Ziani, Jose Carlos da Silva, Saul José dos Santos, Volmir Iser,  Diogo Roberto 

de Oliveira Netto suplente de Alvise Diogo Soares Félix e Marcelo Henrique de Carvalho e seu 

suplente Lucas Dalfrancis da Silva. Estavam também presentes e convidados por parte do 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Lucas, o prefeito, Guido Hoff, Roque Schuh, Paulo 

Cesar Faleiro e Dilvo do CTG Candeeiro da Amizade e como ouvintes Carlos Daniel Severo, 

Jorge Amilton Borges da Silva, Elio Machado e Gilson Joel Hoff. O presidente, Hiran, saudou os 

conselheiros presentes e dando início foi realizada a leitura da ata anterior e aprovada pelos 

conselheiros presentes. Prosseguindo, o presidente Hiran, colocou a palavra a disposição do 

Secretário de Cultura e Turismo e de Esporte e lazer, Lucas Dalfrancis da Silva, retomou a questão 

do local da realização do evento da Semana Farroupilha, discutido em reuniões anteriores, onde a 

maioria se manifestou favorável a realização no CTG Candeeiro da Amizade e informa que após  

conversar com  Executivo  Municipal e o Patrão do CTG Candeeiro da Amizade, ficou definido 

que a Semana Farroupilha será realizada no CTG Candeeiro da Amizade. O Município, a exemplo 

de anos anteriores, fornecerá a infraestrutura de som, como microfones e caixas de som, que 

possibilitam as apresentações de shows. E que a proposta do Município é a realização da 

Cavalgada de Integração Municipal, com a participação de todas as entidades, e não do CTG  A ou 

B, porque o Tradicionalismo mais do que tudo,  também é  cumplicidade, solidariedade e 

integração. Prosseguindo, o Presidente, passou a palavra ao Prefeito Municipal Guido Hoff, onde 

o mesmo manifestou a sua alegria do grande número de participantes na reunião das entidades, 

demonstrando os seus interesses e ressalta o apreço da administração Municipal ao 

Tradicionalismo e que sempre nas suas administrações teve uma participação intensa, e apesar das 

dificuldades financeiras no País e da necessidade de um controle maior das  finanças públicas, 

onde muitos municípios estão parcelando a folha de pagamento, mas nem por isso, o Município 

deixará de apoiar as entidades mesmo com o fechamento da torneira financeira. Com relação a 

Cavalgada  a Administração Municipal quer que seja a Cavalgada de Integração com todos os 

CTGs e PTGs em torno desta grande cavalgada. Onde o município fornecerá a infraestrutura e 

uma parte financeira no qual fará um Decreto e definirá como “Cavalgada de Integração 

Municipal”, que será a oficial do Município, e todas as entidades terão a oportunidade de 

participar com suas representações, para representar o município e para isso conta com todos os 

CTGs, PTGs  e demais interessados para construir essa ideia de Integração na Semana 

Farroupilha. Também terá a participação de crianças e jovens para que a cultura do 

tradicionalismo possa ser desenvolvida, crescer e dar frutos. Após várias discussões, 

questionamentos e conversações o prefeito definiu que a Semana Farroupilha, será no CTG 

Candeeiro da Amizade, onde o  irá repassar recursos financeiros para utilizar o espaço e se retirou 

para outros compromissos. Na sequencia, prosseguiu-se a discussão sobre a programação, ficando 

organizado e definido o seguinte sobre a Semana Farroupilha: Iniciará no dia 13 de setembro, às 

13h30min ou 14h com a Abertura Oficial e Chegada da Cavalgada na Praça José Bonifácio, e ao 

meio dia o almoço e a noite a janta sob a responsabilidade do PTG Querência Amada; dia 14 de 

setembro o dia e a noite será a cargo do PTG Capão do Cedro, no almoço terá Vaca atolada e na 

janta Costelão. No dia 15 de setembro a cargo do CTG Candeeiro da Amizade, a noite com Missa 

Gaúcha e galinhada para a janta. Dia 16 de setembro a cargo do CTG Candeeiro da Amizade, com 

Fandango. Dia 17 de setembro a cargo do CTG Herança Farroupilha em parceria com os 

Escoteiros, onde terá almoço e a Domingueira será do CTG Candeeiro da Amizade. Dia 18 de 



setembro a princípio será a cargo da ATV ao meio dia com almoço e a noite a janta a cargo do 

PTG Querência Amada. Dia 19 de setembro a princípio será a cargo do PTG Capão do Cedro com 

almoço de galinhada e a noite ainda não definido. Dia 20 de setembro, desfile às 14 horas e após 

encerramento da Semana Farroupilha na Praça José Bonifácio. Nas datas 18 e 19 será visto com os 

PTGs Esteio da Tradição e Pala Velho, que não estavam no dia presente. Iris relatou que por 

telefone o Sr Carlos (Pivete) disse que se não viriam na reunião, não precisavam se preocupar que 

não iriam participar formalmente na Semana Farroupilha. Na sequência, Hiran, solicitou às 

entidades que não entregaram o documento com os nomes indicados como conselheiros para o 

próximo mandato, que façam até o dia 21 de julho pois é o último prazo para essa gestão do 

CMTG.  Solicitou que Iris orientasse novamente sobre a documentação, onde a mesma informou 

que as entidades que possuem o Cadastro Municipal em dia não precisam entregar na Sala dos 

Conselhos a documentação e os que não estão em dia deverão entregar o CNPJ e o estatuto para o 

CMTG, ressaltando que se entregarem para o CMTG não abona para entregarem no setor do 

cadastro municipal. Lembrou ainda que se entregarem no Cadastro fica certo no CMTG e as 

entidades sem fins lucrativas são isentas da taxa do alvará de localização. Nada mais a tratar o 

presidente encerrou a reunião, e eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 

será assinada por mim e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 3 de julho de 2017. 


